Xerox ConnectKey -teknik
®

®

FÖ R S A M M A N F Y S I S K A O C H D I G I TA L A VÄ R L D A R
FÖ R E N S Ö M LÖ S O C H P RO D U K T I V A R B E T S U P P L E V E L S E

Din digitala kontorsmedhjälpare
baserad på Xerox® ConnectKey®-teknik
Dagens arbetsstyrka är mobil och alltid uppkopplad. Digitala arbetsplatsassistenter
baserade på Xerox ® ConnectKey-teknik hjälper företag upptäcka nya sätt att arbeta
smartare och säkrare och skapa en arbetsplats med maximal produktivitet. Det är dags
att sluta betrakta skrivare som fristående arbetshästar som kan en enda sak, och börja
kräva mer moderna och användbara lösningar. Xerox ® ConnectKey-teknik levererar.
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Alla multifunktionsskrivare med
ConnectKey-teknik i vårt sortiment är
fokus för ett produktivitetsekosystem som
levererar en intuitiv användarupplevelse,
anslutningar via mobilen och molnet,
omfattande säkerhet och tillgång till
värdeförhöjande tjänster och lösningar.
Du kommer att göra mer än bara skriva
ut, skanna och kopiera. Uppkopplad är
bara förnamnet.

X E R O X ® V E R S A L I N K ® - S K R I VA R E S
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Produktfamiljen VersaLink är appbaserade
digitala arbetsplatsassistenter som är
perfekta för distribuerade arbetsgrupper,
skrivare och multifunktionsskrivare. De
ger en intuitiv användarupplevelse och
omfattande säkerhet som låter användarna
arbeta när och var som helst.

X E R O X ® A LTA L I N K ® - S K R I VA R E S

AltaLink-multifunktionsskrivare är skalbara,
kraftfulla och designade för de mest
krävande teamen. De levererar en intuitiv
användarupplevelse, anpassning,
anslutningar via mobilen och molnet och
omfattande säkerhet. De här digitala
arbetsplatsassistenterna digitaliserar,
automatiserar uppgifter och effektiviserar
vardagsrutinerna sömlöst för att öka
produktiviteten.
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Intuitiv användarupplevelse
Äntligen – en anpassad användarupplevelse. 1-Touch-appar tar tidsbesparande
bekvämlighet till nästa nivå. Skapa och spara genvägar till arbetsflöden som används
ofta, samtidigt som du är ansluten med de andra enheterna du är beroende av för att
få jobbet gjort.

VA R A L LT I D K O N S E K V E N T

P E K A O C H A R B E TA

L ÅT O S S A N PA S S A

Med en skrivarpark med ConnectKey ®-teknik
blir användarupplevelsen alltid densamma,
oavsett skrivarmodellen. Funktionerna
fungerar likadant på alla skrivare, så
användarna behöver bara lära sig dem
en gång.

Samma slags pekskärmsgester som
miljontals människor använder för att
interagera med sina telefoner och
surfplattor finns nu också på skrivaren eller
multifunktionsskrivaren som du kommer att
använda för att få jobbet gjort.

Med ConnectKey-teknikens flexibla design
kan enheternas gränssnitt anpassas så att bara
apparna som du använder mest visas, till
exempel specifika arbetsflöden till och från
molnet eller nätverksplatser.

Nya installationsguider ger smidig
driftsättning så att du kommer igång med
lite eller ingen IT-support.
Skrivardrivrutinerna ser ut och känns
likadant, då Xerox ® Global Print Driver ® kan
användas på alla skrivare, oavsett modell.

Svep, tryck och nyp dig igenom förenklade
arbetsflöden på en stor och färgrik
surfplatteliknande skärm. Förhandsgranska
skannade dokument före utskrift för att
undvika misstag. Hämta appar från Xerox
App Gallery och anpassa gränssnittet så att
apparna som du använder mest alltid finns
tillgängliga. Det är ett helt nytt och ändå
välbekant sätt att enkelt beta av komplexa
arbetsflöden och vanliga arbetsuppgifter.

Och eftersom ConnectKey-tekniken är byggd på
en öppen systemarkitektur, Xerox Extensible
Interface Platform® (EIP), går det att skapa nya
appar för mycket specialiserade arbetsflöden.
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Mobil- och molnförberedd
Din uppkopplade arbetsstyrka – som arbetar hemma, i fält eller på kontoret – är
beroende av en mängd enheter för att skicka och hämta dokument och information.
Xerox ® ConnectKey ® -tekniken knyter samman dem alla.

A N PA S S A D T I L L D I T T S ÄT T
AT T A R B E TA

Alla skrivare och multifunktionsskrivare med
ConnectKey-teknik ger dig friheten att
arbeta var och hur du vill. De är moln- och
mobilförberedda direkt från leverans. De ger
säker åtkomst från din mobila enhet och
direkt, sömlös anslutning till de mest
använda molnsystemen och -tjänsterna.

R E D O FÖ R M O B I L A N S LU T N I N G

Möjligheten att ansluta och skriva ut från
din mobila enhet är avgörande för dagens
hybridarbetare, och ConnectKey-kompatibla
multifunktionsskrivare är redo att arbeta
med inbyggt stöd för Apple ® AirPrint ®,
Mopria ® Print Service och Xerox ® Print
Service för Android™.

Med appen Xerox Workplace Mobile får ni
en gemensam utskriftsupplevelse för både
Android- och iOS-enheter, vilket gör det
enkelt för mobila användare att skriva ut i
farten. Tryck för att ansluta till skrivaren via
NFC (Near Field Communication) för att
skanna, kopiera och skriva ut från den
mobila enheten. Vid användning
tillsammans med Xerox Workplace
Solutions kan användare få åtkomst till
multifunktionsskrivaren och andra tjänster
på ett säkert sätt med hjälp av en anpassad
upplevelse.
Wi-Fi Direct (tillval) är perfekt för
gästanvändare som vill ha tillgång till
skrivaren – utan att behöva ge tillgång till
det primära nätverket.

PRAKTISK OCH ANSLUTEN
TILL MOLNET

Skanna eller skriv ut direkt till eller från
molnet, dela dokument med personer och
4

grupper utan att krångla i flera steg,
och skanna till redigerbara dokument från
papperskopior. Det är möjligt direkt från
användargränssnittet på dina AltaLink- och
VersaLink-enheter.
I den enkla @PrintByXerox-appen är det lika
enkelt att skriva ut som att skicka e-post
med en bilaga och hämta dokumentet på
alla ConnectKey-kompatibla enheter i
världen. Den är enkel, säker och kostnadsfri.
Xerox Workplace Cloud är en
molntjänstlösning för utskriftshantering
som erbjuder enkel, flexibel och säker
utskrift från alla mobila enheter – och
ger IT-team mer tid att fokusera på
kärnverksamheten.

Omfattande säkerhet
Säkerheten har högsta prioritet i all verksamhet. Xerox ® ConnectKey ®-tekniken
överträffar branschstandarder för säkerhetsfunktioner och -tekniker. Därför väljer
de mest säkerhetsinriktade regeringar och företag Xerox. 1

E N H Ö G R E S TA N D A R D

Skydda

Säkerhetsnivån som är integrerad i alla våra
enheter med ConnectKey-teknik är inte
standard.Den är mycket mer. Vår proaktiva
helhetssyn på säkerhet bygger på fyra
punkter och ger ett mångsidigt och
alltomfattande skydd för alla
systemkomponenter och sårbara punkter.

Våra omfattande säkerhetsåtgärder slutar
inte vid att förhindra obehörig åtkomst till
skrivaren och att säkra informationen
inifrån. Med ConnectKey-tekniken kan du
motverka avsiktlig och oavsiktlig överföring
av känsliga data till icke-auktoriserade
mottagare.

Förhindra

ConnectKey-tekniken skyddar utskrifter
genom att inte frigöra dokument förrän
användaren befinner sig vid skrivaren, och
hindrar skannad information från att nå
längre än till den avsedda mottagaren. Du
får skyddet som du behöver för att skydda
dina känsliga data.

ConnectKey-tekniken använder en
omfattande uppsättning funktioner som
förhindrar skadliga angrepp, spridning av
malware och missbruk eller obehörig
användning av skrivaren, både genom
överförda data och vid direktanvändning
vid enheten.
Alla tänkbara åtkomstpunkter är säkra,
inklusive användargränssnittet och
åtkomliga dataportar på enheten, liksom
anslutningar till datorer, servrar, mobila
enheter och molnet.
Upptäck
Med hjälp av Xerox ® ConnectKey-tekniken
görs ett utförligt verifieringstest av den
fasta programvaran, antingen vid
systemstart 2 eller när en auktoriserad
användare aktiverar funktionen. En
varning visas om skadliga ändringar
upptäcks i skrivaren. Tekniken hos McAfee ®tillåtelselistning †- bevakar ständigt skrivaren
och förhindrar automatiskt att
malware körs.

E N H E L H E T S S Y N PÅ
SÄKERHET

Xerox skyddar all din lagrade information
med sofistikerad krypteringsteknik på
högsta nivå. Du kan ta bort behandlade
eller sparade data som inte längre behövs
med hjälp av datarensningsalgoritmer som
har godkänts av National Institute of
Standards and Technology (NIST) i USA och
det amerikanska försvarsdepartementet 3.
Externa partnerskap
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ConnectKey-tekniken tillför extra
säkerhetsstandarder genom vårt samarbete
med McAfee ®4 och Cisco. Kommunikation
med SIEM-verktyg från McAfee, LogRhythm
och Splunk minskar risken för säkerhetsbrott
dramatiskt. Vi jämför våra resultat med
internationella standarder och certifieringar
som Common Criteria och FIPS 140-2 för
att säkerställa att våra enheter är
tillförlitliga även i miljöer som kräver
extra hög säkerhet.

10 av 10 av de största globala bankerna, alla 50 amerikanska delstater och 10 av 10 av de största universiteten
väljer Xerox.
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VersaLink®-enheter.
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Avser enheter med enbart hårddisk.
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AltaLink, iSeries, VersaLink 7100-serien och EC7800/8000-serien.
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Aktiverar hanterade utskriftstjänster
Kombinationen av Xerox ® ConnectKey ®-teknik och Xerox ® Managed Print Services skapar
en optimal infrastruktur som är anpassad till din organisation, oavsett om den är stor
eller liten. Våra sofistikerade analysverktyg och vår trestegsmetod säkerställer att du har
rätt kombination av teknik, appar och lösningar.

ENKLARE OCH SÄKRARE

S K A L B A R F Ö R M Å N G A A N VÄ N D A R E

D R I VA D I G I TA L T R A N S F O R M AT I O N

Med produkter som använder ConnectKeytekniken är det enklare och säkrare än
någonsin att administrera utskriftstjänster.

Tillgodose alla behov med skalbara
lösningar – utskriftshantering och enhetliga
arbetsflöden hos en utspridd arbetsstyrka.

Din digitala resa är din framgångsresa med
Xerox ® Managed Print Services.

ConnectKey-tekniken möjliggör accelererad
enhetskloning för snabbare implementering
i enhetsparker. Fjärrkonfiguration
och -installation, inklusive
användningsfakturering samt status- och
mätaravläsning, gör att hanteringen av
enhetsparken alltid blir perfekt.

Skapa en optimerad infrastruktur med rätt
teknik, funktioner och applikationer som
hanteras med rätt tjänst inom hela din
enhetspark.

Autentisering med säkerhetskort och
avancerade datasäkerhetsfunktioner såsom
fil- och diskkryptering, tillåtelselistning och
automatisk sanering garanterar sinnesro
som endast erbjuds med ConnectKeykompatibla enheter.
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Support Assistant-appen ger dessutom
tillgång till service och information som
alltid är tillgänglig direkt vid enheten.

Undanröj flaskhalsar, få viktig kunskap
genom analyser och skapa enkla och
lättillgängliga arbetsflöden som höjer
effektiviteten. Ge anställda på språng
möjligheten att skriva ut var som helst
från molnet.
Skapa en central hubb för enkel åtkomst till
viktig information genom
dokumentdigitalisering. Detta hjälper till att
eliminera isolering mellan avdelningar och
ger stöd åt en samarbetskultur.

Nyckeln till nya möjligheter
Multifunktionsskrivare som är baserade på Xerox ® ConnectKey ®-teknik är mer än bara
maskiner. De är rörliga digitala arbetsplatsassistenter som erbjuder mer än bara vanliga
funktioner och helt transformerar ditt sätt att arbeta.

ENKEL APPBASERAD FUNKTIONALITET

ConnectKey-tekniken erbjuder en helt
ny nivå av flexibilitet, effektivitet och
möjligheter till din arbetsstyrka med en
växande samling appar som är tillgängliga
via Xerox App Gallery.
Förenkla tidskrävande, repetitiva eller
komplexa processer genom att utöka
skrivarens funktioner på oväntade sätt. Med
de här lättanvända apparna blir din Xerox ®
ConnectKey ®-kompatibla skrivare eller
multifunktionsskrivare en väl ansluten
digital arbetsplatsassistent. Lösningen kan
ansluta dig till molnbaserade arkiv och
affärskritiska system, hjälpa dig med
branschspecifika arbetsflöden inom
hälsovård, ekonomi, juridik och utbildning
samt beställa förbrukningsmaterial och få
support – direkt från skrivarens
användargränssnitt.
Med Xerox App Gallery och Personalized
Application Builder (PAB)* kan Xerox partner
erbjuda mer avancerad anpassning och
automatisera dina arbetsflöden.

E N E N D A P L AT T F O R M
F Ö R B E K VÄ M L I G H E T

Fjärrstyrda och flexibla arbetsmodeller
kräver en plattform för enkel och smidig
produktivitet. Med Xerox Workflow Central,
vår teknikagnostika molnbaserade lösning,
behöver du inte gissa vid konvertering av
fysiska och digitala filer till användbara
format. Xerox Workflow Central är perfekt
för mobila användare och kan användas
från alla enheter inklusive datorer,
pekplattor, mobila enheter och
multifunktionsskrivare.

Lös vanliga arbetsflödesproblem med Xerox
Workflow Central
Ändra dokument till ljudfiler så att du enkelt kan lyssna när och var som helst.
Konvertera PDF- eller bildfiler till vanliga Microsoft-format för delning av filer
till en större publik.
Förvandla handskriven text till läsbar, redigerbar och delningsbar text.
Översätt till/från över 40 olika språk.
Automatisk anpassning av personligt identifierbar information med hjälp av
färdiga ord eller fraser.
Skapa en mindre och sammanfattad fil som är enklare att läsa.
Slå samman upp till fem olika filer och skapa en ny och enkel huvudfil.

* För Xerox Channel Partner-kunder. Xerox Direct Sales-kunder ska kontakta sin försäljningschef
för information om Xerox® MFP Workflow App Customization-programmet.
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Xerox®-enheter med Xerox® ConnectKey®-teknik
Du kommer att arbeta bättre, snabbare och smartare med ett enhetligt användargränssnitt,
mobil- och molnanslutning, enkel automatisering, säkerhet i toppklass och tillgång till ett
växande bibliotek med appar som ökar funktionaliteten och produktiviteten.

LETTER/A4-ENHETER SOM SKRIVER UT I SVARTVITT

LETTER/A4-ENHETER SOM SKRIVER UT I FÄRG

Xerox® VersaLink®
C400 färgskrivare

Xerox® VersaLink
C500 färgskrivare

Xerox ® VersaLink
C600 färgskrivare

Xerox® VersaLink
B400 skrivare

Xerox® VersaLink
B600 skrivare

Xerox® VersaLink
B610 skrivare

Xerox® VersaLink
C405 multifunktionsfärgskrivare

Xerox® VersaLink
C505 multifunktionsfärgskrivare

Xerox® VersaLink
C605 multifunktionsfärgskrivare

Xerox® VersaLink
B405
multifunktionsskrivare

Xerox® VersaLink
B605
multifunktionsskrivare

Xerox® VersaLink
B615
multifunktionsskrivare

TABLOID/A3-ENHETER SOM SKRIVER

TABLOID/A3-ENHETER SOM SKRIVER UT I FÄRG

UT I SVARTVITT

Xerox® VersaLink
C7000
färgskrivare

Xerox® VersaLink
C8000
färgskrivare

Xerox® VersaLink
C9000
färgskrivare

Xerox® VersaLink
C7120/C7125/C7130
multifunktionsfärgskrivare

Xerox® AltaLink®
C8130/C8135/
C8145/C8155/
C8170
multifunktionsfärgskrivare

Xerox ® VersaLink
B7125/B7130/
B7135
multifunktionsskrivare

För att läsa mer om Xerox ® ConnectKey-tekniken, gå till www.xerox.com/sv-se/connectkey.
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Xerox® AltaLink
B8145/B8155/
B8170
multifunktionsskrivare

